
  .. خفت أن أزعج الشيخ ، قلت : الشيخ حيب أشياء مثل هذه ، لو طلعت طلعة مثل هذه .  السائل :
  الغزالن .  الشيخ :
  . ...على الغزالن  السائل :
" ى التليفون ، عن عائشة أم قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : شيخ فيه سؤال سألتك سؤال عل السائل :

  هذا لو تضح يل إياه .  هنالك أقوام يأتوننا بلحم ، وحنن ال ندري هل أيذكرون عليه اسم اهللا "
اجلواب عن هذا احلديث ، أن عالقته بوجوب التسمية على الذبيحة حني ُتذبح ، وليس للحديث  الشيخ :

يقة الذبح ، هل هي شرعية أو غري شرعية ، كما يتوهم بعض الناس ، فهؤالء كانوا يذحبون ، ولكوم  عالقة بطر 
كانوا حديث عهٍد باإلسالم ، وكل من كان حديث عهٍد باإلسالم ، فهو حديث عهد بالشرك أيًضا ، فال 

هذا يلزم منه هذا ، وهذا يلزم منافاة بني ما إذا قيل كانوا حديث عهد بالشرك أو كانوا حديث عهد باإلسالم ، ف
  منه ذاك . 

وهذا كناية عن أنه مل يتسَن هلم بعهد أن يعرفوا األحكام الشرعية يف كل  " كانوا قد أسلموا حديثًا "املهم : 
جوانب احلياة اليت تتعلق باإلنسان املسلم ، ومنها أن الصحابة السائلني يف حديث عائشة كانوا يعرفون أن هؤالء  

دين عن التفقه يف اإلسالم بإسالمهم احلديث ، فكانوا ال يعلمون أن هذه الذبائح اليت كانت تأتيهم من كانوا بعي
فإًذا  ( سموا اهللا أنتم ثم كلوا )أولئك األقوام ، هل هم مسوا عليها أو ال ؟ فأجام عليه الصالة والسالم بقوله : 

وا أو مل يسموا ، ميكن هذا االستدراك حينما نريد أن ميكن استدراك التسمية على الذبيحة اليت نشك يف أم مس
  نأكل ذلك اللحم ، لكن بشرط أن يكون ذبيًحا وال يكون قتيال .

ذبيًحا حىت لو كان مثال فيه مشرك ال يؤمن باهللا ، وذبح ذبيًحا بالسكني ، ويف نيته قال : أنه ذكر اسم  السائل :
  اهللا ؟ ال جيوز . 

أخرى ، ولذلك قلت لك احلديث ليس له عالقة بطريقة الذبح ، وإمنا عالقته مبسلمني ال ، هذه مسألة  الشيخ :
حديثوا عهٍد باإلسالم ال يدري املسلمون القدامى حينما تأتيهم هذه الذبائح من طرفهم هل مسوا اهللا عليها أم ال 

ذا شرُط البد منه ، هذه ؟ أما أن يكون الذابح مسلًما فهذا شرٌط ، أما أن يكون الذابح من أهل الكتاب فه
قضايا مفروغ منها احلديث ال يُعاجلها ، فقط يعاجل موضوع التسمية ، فإذا شككنا يف بعض الذبائح هل مسوا اهللا 

  عليه أم ال ؟ فنحن نسمي اهللا عّز وجّل ، حينما نأكل من تلك الذبيحة .
صالم ؟ ألن ترك العمل ما فيه هناك مسلمات جمريات يشتغلن يف عمل ، فكيف ممكن تكون  السائل :

يقدرون ألن فيه منهم قائم بذاته هو يصرف على نفسه ، وما فيه مساعدات ، فالعمل البد منه ، ما تقدر أن 



  ترتك العمل ، فصالا يف الداخل كيف ميكن أن تكون ؟ 
  هذا سؤال بيسلم على سؤالك يف الدار .  الشيخ :
  رجوا العربيات من خرجوا من ديارهم . هذا بالنسبة للمسلمات الذين خ السائل :
ماذا يعين ؟ اآلن أظن أدخلتنا يف جحر الضب يعين ، ما بدهم يسوون ؟ البد أن يعملوا ما أمرهم اهللا ،  الشيخ :

  إًذا ما السؤال ؟  ...أنت تقول ما فيه ؛ 
  ترك العمل ؟  السائل :
خيطر يف البال شيء  كم ساعة دوام هؤالء  لكن هنا ...ترك العمل ، يذهبوا ، فهذا مثل ذاك ؛  الشيخ :

  العامالت ؟ 
  تسع ساعات ، من السابعة صباًحا إىل الرابعة مساًء .  السائل :
  ما فيه فرصة ؟  الشيخ :
  فيه ساعة واحدة للغداء من الثانية عشرة إىل الواحدة .  السائل :
  يف الغداء هذا ما يقدروا يصلون ؟  الشيخ :
 الصيف يكون وقت الظهر مل يأِت بعد ، ويف الشتاء يكون أتى وقت الظهر والعصر ، يعين يقدروا ، يف السائل :

  : يكون راح وقت الظهر ودخل وقت العصر . 
  خلينا يف الصيف ، ما يأيت وقت الظهر ؟  الشيخ :
  ما يأيت وقت الظهر .  السائل :
  طيب يأيت وقت العصر ومها مداومني ؟  الشيخ :
  ومني بعد الساعة الواحدة . ومها مدا السائل :
ما يهم ، اترك الساعة ، الساعة عندنا هون غري هنيك ، ألن اآلن وقت الظهر ووقت العصر وحنن اآلن  الشيخ :

  يف وقت الصيف ، أليس كذلك ؟ 
  نعم .  السائل :
  ففي وقت الصيف يكون ما دخل وقت الظهر تقول وال إيش ؟  الشيخ :
الظهر ، يعين : وقت الظهر هناك يف الصيف الساعة الثانية والربع وهذا للساعة يكون مل يدخل وقت  السائل :
  واحدة . 
  وينصرفون مىت ؟  الشيخ :



  الساعة الرابعة .  السائل :
  ينصرفون الساعة الرابعة بعد العصر ؟  الشيخ :
  بعد العصر .  السائل :
  كويس ، قبل املغرب بكم ساعتني ؟   الشيخ :
  رب بثالث ساعات ونصف . قبل املغ السائل :
  إًذا احلل أن ينوين اجلمع بني الظهر والعصر مجع تأخري ، واضح ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :
يعين بس خيلصوا دوام العمل ، ويرجعون إىل بيوم يصلون أربع ركعات الظهر ، وأربع ركعات العصر  الشيخ :

  مجع تأخري ، هذه بالنسبة للصيف ماشي .
  . نعم السائل :
  نأيت إىل الشتاء كيف يكون الظهر والعصر ؟  الشيخ :
يف الشتاء يكون الظهر الساعة اثنا عشر ، ومن الساعة اثنا عشر لواحدة يكون دخل وقت الظهر ومل  السائل :

  يأِت العصر بعد ، لكن يأيت عليهم العصر واملغرب قبل ما يروحون . 
  يف عملهن .  اآلن العكس ، جيمعون مجع تقدمي ، وهن الشيخ :
  يصلون الظهر أربع ركعات وجيمعوا تقدمي العصر أربع ركعات ، وملا يروحون يصلون املغرب .  السائل :
يصلون املغرب يف بيتهم ، وإذا كان ضاق عليهم وقت املغرب ، واختلط املغرب مع العشاء كمان جيوز  الشيخ :

  هلم مجع تأخري ، هذا هو املخرج . 
  خريًا . جزاكم اهللا السائل :
فيه سؤال سألتك يف البيت ، ملا وقفت بالنسبة لوضع األيدي يف الصدر بعد القيام من الركوع ، ممكن  الشيخ :

  توضيح يا شيخ لو مسحت ؟ 
إي ، هذه مسألة يقول ا بعض املشايخ يف بعض البالد العربية واألعجمية ، فممن حيرصون معنا على  الشيخ :

لكن احلقيقة أنه ال يوجد يف السنة نص صريح يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان التمسك باحلديث والسنة ، 
ال يوجد مثل هذا النص إطالقًا ، وحجة هؤالء : أحاديث من أقوال  ...يقبض إذا رفع رأسه من الركوع ، 

إال أن هذا االستدالل فيه الصحابة تدل بداللتها اللغوية العامة أا تشمل أيًضا هذا القيام ونسمه بالقيام الثاين ، 
  خدج كبري جًدا من الناحية العلمية األصولية الفقهية ، وذلك من ناحيتني اثنتني : 



الناحية األوىل : أن أكثر هذه األحاديث هي ليست من كالمه عليه الصالة والسالم ، وإمنا هي من كالم بعض 
( كان رسول اهللا إذا قام إلى هو يقول :  ل اهللا "" كان رسو الصحابة ، فالصحايب مثالً وائل بن حجر ، يقول : 

لفظ عام يشمل كل قيام ، وعلى ذلك يُقال بالنسبة  " إذا قام "قوله :  الصالة وضع يمناه على يسراه )
( كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى ألحاديث أخرى كحديث مثًال سهل بن سعد الساعدي ، قال : 

  بني احلديثني هنا :  حنن نالحظ فرق في الصالة )
يف احلديث األول أطلق القيام ، وخّص بالذكر القيام ، بينما احلديث اآلخر أطلق الصالة ، وما ذكروا القيام 

فإذا نظرنا إىل كل من اإلطالقني يف كل من  ( كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصالة )إطالقًا ، 
  من املعىن األول .  احلديثني سنفهم من الثاين معىن أوسع

املعىن األول : ذكر لفظ القيام فدخل فيه القيام األول والقيام الثاين . احلديث اآلخر مل يذكر القيام وذكر الصالة 
، فإًذا دخل فيه القيام األول والثاين وأي مكان آخر يف الصالة ال يُعرف يف السنة العملية ما ينايف هذا الوضع ، 

خاصة اجللوس بني السجدتني ؛ ألن اجللوس بني السجدتني فيما علمت واطلعت مل نَر  وأنا أعين بذلك بصورة
حديثًا يصرح بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا جلس بني السجدتني وضع اليمىن على اليسرى ، كما أننا ال 

على اليسرى يف الصالة ،  جند أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع كان أيضا يضع اليمىن
  فإذا أردنا أن نعمل عموم النص الثاين ، الزم نضع أيضا بني السجدتني ، هذا هو الفرق بني احلديثني . 

لكن الواقع : أن هذا احلديث األول أو الثاين عمومه هذا ال يُعمل به ، والسبب يف ذلك ما يأيت ، وهو النص 
ة والسالم ، فضًال عما إذا كان صدر من الصحايب وأنتم ترون أن العام لو كان صدر من الرسول عليه الصال

هذين احلديثني ما فيهم ذكر أن الرسول قاله ، لكن فيه ذكر أن الرسول يقول أن الرسول فعل كذا ، أو كانوا 
  يؤمرون بكذا ، ما يذكر اللفظ النبوي . 

رسول اهللا عن كذا ، ى عن كذا ، ى عن  ومن هذا الباب باب النواهي أي األحاديث اليت ُتصدر بكلمة ى 
كذا ؛ هذه األلفاظ هلا حكاية عن معىن فهمه الصحايب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فهو يعرب عن هذا 

  املعىن بلفظ ى .
أريد أن يالحظ طالب العلم أن هناك فرقًا بني اللفظ الصادر من الرسول ، وبني اللفظ الصادر من  الشيخ :

حايب ؛ ألنه يكون معربًا عن معىن فهمه من الرسول ، والشك أن اللفظ الذي نقله الصحايب عن الرسول فيه الص
فائدتان فائدة اللفظ ، وفائدة املعىن ، حبيث أنه ال ميكن أن نقول أن الرسول ما تلفظ ذا ، وإمنا تلفظ باملعىن ، 

( نهى رسول لرسول ما ندري ، ملا يقول الصحايب : خبالف القسم الثاين الذي يقول هذا املعىن ، أما لفظ ا



( ال مثًال ، ما نعرف ما لفظ الرسول ، لو قال : قال رسول اهللا :  صلى اهللا عليه وسلم عن االنتعال قائًما )
ما نقل إلينا لفظ الرسول ،  ( نهى رسول اهللا )نقول هذا لفظه ومعناه واضح ، أما ملا يقول :  تنتعلوا قياًما )

  نقل إلينا املعىن . لكن 
يف هذه احلالة : هل حيتج باملعىن هذا ؟ اجلواب : نعم ، ولكن تفريق بني لفظ الرسول ولفظ الصحايب يساعدنا 
أحيانًا إذا ما جاءنا خربان فيهما شيء من التعارض ، فالتمسك بلفظ الرسول حينذاك مع املعىن أقوى من 

  ىن .التمسك بلفظ الطعام مع ما فيه من فيه من مع
املهم لو كان الرسول عليه السالم تلفظ بنٍص عام يشمل أجزاء كثرية مث جزء من هذه األجزاء مل جير  الشيخ :

عمل السلف عليه ، فهذا اجلزء ُخيرج من النص العام وال يُعمل به ، هنا الدقة يف املوضوع ، نص عام يشمل 
منا بطريقٍة أو بأخرى ، أن الرسول والسلف ما فعلوا أجزاء كثرية ، فروع كثرية ، لكن فرع من هذه الفروع ، عل

ذا ؛ إًذا ما نعمل به ، فلو كان داخًال يف النص العام وهذه حقيقة يعرفها كل العلماء الذين يالحظون طريقة 
دع االستدالل لألحكام الشرعية اليت منها مثًال أن الشيء الفالين والشيء الفالين عشرات األمور يُقال إا من الب

، مع أنه على الغالب باملائة وتسعة وتسعني ، ما من بدعة إال  ( وكل بدعٍة ضاللة وكل ضاللٍة في النار )، 
وتدخل ضمن نص عام ، تتصور كل واحد منكم اآلن يتصور أي بدعة مقتنع هو يف قرارة نفسه ببدعيتها مث 

، وأنا مستعد أنه أذكر له نصا عاما ، إذا  ليفكر قليًال فسيجد نًصا عاًما يشمل تلك البدعة ، وإن مل يستحضر
ما أراد أن يعمل ذا النص العام دون النظر إىل عدم جريان العمال بذلك اجلزء الذي مسيناه بدعة صارت هذه 
البدعة سنة ، وأنا أضرب على هذا مثل واضح جًدا ألن الناس أذهام ليست مشغولة فيه ، وجتد النفوس تتقبله 

  بسرعة . 
هذا نص عام ، حيض على كل اجتماع ،  ( يد اهللا على الجماعة ): عندنا أحاديث حتض على اجلماعة ، مثالً 

نص عام هل هذا النص العام على إطالقه ومشوله ،  ( يد اهللا على الجماعة )لكن هل املقصود كل اجتماع ؟ 
  هو مل يُقيد . 

( يد اهللا على ارها ، حيتجوا عليك يا أخي اآلن أي بدعة عمت وطمت يف البالد اإلسالمية تبادر إىل إنك
املسلمون كلهم يفعلون هذا الشيء ، فأنت شاذ ، خاصًة وأن للحديث تتمة وإن كانت ال تصح  الجماعة )

فينسبوك وأنت متمسك بالسنة إىل أنك تركت اجلماعة  ( يد اهللا على الجماعة ومن شّذ شذ في النار )سنًدا ، 
إذا ليس كل مجاعة ، وإال الزم نكون حنن  ( يد اهللا على الجماعة ) يف النار ، فـ وشغلت عنها فأنت ال مسح اهللا

  مع هؤالء اجلماهري املاشني على غري هًدى وال كتاب منري . 



 ( صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة )نأيت إىل حديث أخص يف املوضوع : 
ًال أو أي صالة نريد أن نصلي السنة القبلية ، فنحن مجيًعا كما توارث فلو دخلنا املسجد يف صالة الظهر مث

اخللف عن السلف يصلون السنة فرادى فإذا قيمت الصالة ، صلوا مجاعتهم ، فلو بدا ألحدهم ملا دخل املسجد 
( يد اهللا على ، كل واحد انتحى ناحية منهم يريد أن يصلي السنة لوحده ، تعاىل يا أخي نصلي مجاعة 

ما يكون موقفنا ؟ قلنا ال ، يا أخي  ( صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة )و  لجماعة )ا
هذا حديث عام ، قلنا صح ، لكن هذه اجلزئية أي هذه السنة القبلية ، هي أنت تريد أن تصليها اآلن مجاعًة لو  

ًال  أفقه منا ، وثانًيا أحرص منا على التقرب كانت داخلة يف النص العام كان السلف األول فعلوا ذلك ؛ ألم أو 
  إىل اهللا تبارك وتعاىل . 

أظن وضح لك متاًما ما املقصود من النص العام الذي يدخل فيه أجزاء ، وجزء منه مل جيِر عليه العمل فهذا اجلزء 
إىل هنا ؟ نرجع يسحب منه وال ُحيتج على شرعيته يف النص العام ، مينعنا من ذلك عدم جريان العمل ، واضح 

  اآلن
هذا الوضع يف القيام الثاين كما قلنا ، ما فيه عندنا دليل خاص أن الرسول عليه السالم كان إذا رفع  الشيخ :

( رأسه من الركوع قبض ووضع ، عندنا دليل عام ، وليته كان من كالم الرسول كما ذكرنا يف احلديثني مجاعة ، 
كالم الرسول ، هناك ما عندنا إال أحاديث   ( صالة الجماعة )سول ، هذا كالم الر  يد اهللا على الجماعة )

أصحاب الرسول عليه السالم ، هم الذين يعربون عن شيء شاهدوه ، ترى هذا املشاهد هل هو الوضع يف القيام 
صفة صالة األول أم يف القيام الثاين ؟ هنا املسألة حتتاج إىل صرب وإىل حبث وتفكري يف كل األحاديث اليت تتعلق ب

النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فال جند مطلًقا وال حديث ضعيف يقال يف مثله ، يعمل به يف فضائل األعمال ، أي 
ليس شديد الضعف ، ال جند مثل هذا احلديث أن الرسول عليه السالم ملا رفع رأسه من الركوع وضع اليمىن على 

  اليسرى ، بل نعتقد مبا هو أكثر من ذلك . 
ئل بن حجر هو خمتصر من حديٍث له مفصل ، هذا احلديث ملا أنت تقرأه تشعر أن هذا الراوي ليس حديث وا

( كان إذا قام في يف ذهنه وضع يف القيام الثاين ، ملاذا ؟ واحلديث يف صحيح مسلم ، بينما احلديث األول : 
ن حجر وصف صالة يف سنن النسائي ، يف صحيح مسلم أن وائل ب الصالة وضع اليمنى على اليسرى )

الرسول عليه السالم ، فقال : كّرب مث وضع اليمىن على اليسرى ، مث ملا ركع كرب ورفع يديه ، مث ملا رفع رأسه من 
فهنا كل ما انتقل بالتكبري ويف وضع رفع اليدين ذكر بكونه فعل كما فعل  ...الركوع ، كرب ورفع يديه ، مث سجد 
وذكر أنه رفع وكّرب ورفع يديه قال ملا رفع رأسه من الركوع رفع يديه أيًضا ،  من قبل ، أما ملا ذكر الوضع األول



لكن ما قال ووضع كما وضعهما من قبل ، أيًضا سياقه فيه التفصيل لصالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يذكر 
فصل ما يتعلق هذا الوضع التايل مطلًقا ، فالراوي الذي روى احلديث يف سنن داود أخذ من هذا احلديث  امل

  بالقيام ، فخرج منه نص عام ، هذا النص العام ما جرى فيه العمل ، وأبو أنس بينتظرنا فيما يبدو . 
  سبحانك اللهم وحبمدك .

أريد أن نذكر إخواننا احلاضرين حيث الحظت بعضهم وهم يصلون حينما حيركون إصبعهم بالتشهد  الشيخ :
ك أن حتريك اإلصبع يف التشهد سنة ، ولكن كثريًا ما خيتلط التحريك يأتون بزيادة حركة ليست مشروعة ، الش

على بعض املصلني من إخواننا أهل السنة بشيء آخر مل يرد يف السنة ، أال وهو اخلفض والرفع ، وأنا الحظت يف 
حيركون هذا املسجد كأن األخ اإلمام اهللا جيزيه خري أن له نشاط يف نشر السنة ، فقد رأيت بعض أهل املسجد 

أصابعهم يف التشهد ، وهذا دليل أن اإلمام واحلمد هللا قائم بواجب الدعوة إىل السنة ، فرأيت بعض أولئك 
وبعض إخواننا احلاضرين معنا يف هذه الرحلة يضيفون إىل التحريك شيًئا ميكن التعبري عنه باخلفض والرفع ، أعين 

ع ليس له أصل يف السنة ، كل ما جاء به السنة إمنا هذا خفض ورفع ، هذا ليس له أصل يف السنة ، خفض ورف
هو التحريك ، أي هناك سنة ينبغي مالحظتها يف أثناء التحريك وهي توجيه اإلصبع إىل القبلة ، فإذا أنت 
وجهتها إىل القبلة وحركتها ال ختفضها ، ألنك إذا خفضتها رميت ا إىل األرض ، وأرضك ليس قبلة لك ، وإمنا 

لة ؛ ولذلك هذا هو الركبة وكفك على الركبة ، أول ما جلست قبضت أصابعك وحلقت بالوسطى اجتاهك القب
واإلام مث رفعت السبابة ، فتحركها وال ترفع وختفض ، هذا ليس له أصل يف السنة ، وإمنا حتركها يف مكاا ، هذا 

  الذي أذكر به ، والذكرى تنفع املؤمنني ، وهات ما عندك .
  يف تكون إمامة الرجل باملرأة ؟ ك  ... السائل :
  تعين املرأة األجنبية ، أم تعين الزوجة ؟  الشيخ :
  الزوجة .  السائل :
على كل حال الزوجة هي كاملرأة األجنبية من حيث الصف ، فينبغي أن تقف خلف الرجل ، خلف  الشيخ :

زوجة له ، ال ، وإمنا تقف خلف  الزوج ، فإذا كانت هي وحدها ال جيوز هلا أن تقف جبانب زوجها حبجة أا
الزوج متاًما ، ومن باب أوىل أن يكون وقوفها  كذلك إذا كانت أجنبيًة عنه ، طبًعا مع عدم وجود خلوة ولو يف 

  أثناء الصالة ، نعم .
حنن هناك أسبوعًيا نقوم بعمل حصص عن الديانة اإلسالمية للمسلمني ار وللمجري الذي يريد أن  السائل :

احلصص وأعلنا عنها ، ويف عدد ال بأس به ، فدائًما معظم املرات يكون بنات احلاضرات من بنات حيضر 



املسلمات ، ويكون هناك دائًما شخص ُيسمى شهاب الدين هو يلقين العربية وأنا أترجم للمجرية ، فإىل اآلن 
  ب الفصل ؟ عمل احلصص يكونوا جالسني قبالنا وحنن نعلمهم يف الدين ، فهل جيوز هذا أم جي

  أفهم من كالمك أن سافرات الوجوه ؟  الشيخ :
  نعم ، لكن حمجبات لكن بدون نقاب .  السائل :
قد أغنيتك عن التفصيل ، قلت لك سافرات الوجوه ، أنا سألت عن هذا السؤال مراراً وتكرارًا ، أنه ال  الشيخ :

بينهن حجاب ، وإمنا جيوز يف حالة واحدة هي جيوز ملدرس النساء أن يدرس على النساء دون أن يكون بينه و 
حالة حتقق العصمة اليت لن تتكرر بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، واحلالة األخرى وهي اليت ميكن إذا كان 
املدرس أو املذكر أو املعلم ، إذا كان شيًخا جديًدا وفانًيا ومعروفًا بني الناس بصالحه وتقواه ، حبيث يغلب على 

أوًال ال ميكن هو أن يفتنت يف ذات نفسه ، ثانًيا ال ميكن لواحدة من احلاضرات أن تفتنت به ؛ ألنه  الناس أنه
شيخ كبري ال حاجة له يف الدنيا ، فإذا حتقق هذا الوصف أو هذا الشرط جاز ، وإال فمن باب سد الذريعة أن 

ب ، وخباصة أنه من امليسر اآلن وجوده يكون املدرس وراء الستارة  ووراء احلجاب من أين نوٍع كان هذا احلجا
السائد تبليغ الصوت قد يكون هو يف غرفة وقد يكن هن يف غرفة أخرى ، هذا هو الواجب فيما إذا كان املعلم 

  شابا . 
ومن حماسن التدريس يف البالد السعودية كما بلغنا بأن املعلم أو الدكتور ال يعلم البنات مواجهًة ، وإمنا هو يتكلم 

كالمه بواسطة التلفاز اخلاص حبيث أنه يُرى وال يرى ، ومع ذلك فقد أخذت أنا عربًة وفقًها ضمنته الشرط   ويذيع
السابق ، أو ضمنته يف الشرط السابق ، حينما قلت إذا كان املدرس شيًخا كبريًا ال ُخيشى أن يصاب هو يف ذات 

ول األوىل ، لكن األخرى أيًضا مهمة جًدا ، وهذه نفسه بفتنة بإحداهن أو إحداهن تُفتنت به ، كان يكفيين أن أق
  الفائدة أخذا من القصة التالية 

فقد علمنا بأن أحد الدكاترة الذين كانوا يلقون حماضرام على الطالبات بواسطة التلفاز فهو ال يراهن وهن يرونه 
ات يعين دولتهم وصولتهم واسعة ، فإحداهن عشقت به وأحبته ، والظاهر أا من األمريات ، وتعرفون أن األمري 

أكثر منهن ، فكادت أن توقع بني الزوج املعشوق وال أقول العشيق خشية أن يُفسر بالفاعل ، وإمنا هو معشوق ، 
فكادت أن توقع بني الزوج املعشوق من األمرية وبني زوجته ، لكي تفرغ صفحتها لنفسها ، مث ربنا عّز وجّل 

بنفسه وعاد إىل بلده ، فإًذا ال يصح إذا افرتضنا يف املدرس ، ما نقول العصمة ،  حفظ الدكتور املشار إليه وجنا
  نتكلم اآلن بلغة الصوفية الذين يفرقون بني العصمة واحلفظ ، يقول الويل حمفوظ وليس مبعصوم . 

، حيث هو  ولكن انتقلت املصيبة إىل من ؟ إىل الطالبة  ...فنقول وقد يكون هذا الدكتور حمفوظًا غري معصوم 



كان ال يراها ، ولكنها كانت تراه ، ولذلك فلمنع املفسدة بني اجلنسني املدرس الذكر واملدرس عليهن النساء ، 
  فينبغي أن يكون من وراء حجاب ، فهل أعطيتك اجلواب ؟ 

  متاًما .  السائل :
  وقبل أن تنتقل إىل سؤال آخر ، أريد أن أعرف من باب املعرفة والتأريخ . الشيخ :
  هاته املسلمات ، هل هن مسلمات  وراثًة من زمن األتراك أم هم من املسلمات من جديد ؟  الشيخ :
  أسلموا نعم ، من جديد .  السائل :
  ما يف مسلمات من النوع األول ؟  الشيخ :
يًبا نساء ، ومن ما فيه ، كل املسلمني واملسلمات املوجودين يف ار مقارب املائتني ومخسني ، الثلثني تقر  السائل :

  الثلثني أكثر من النصف غري متزوجات ، وكل هذا يف أقل من سنة ونصف سنتني . 
  سبحان اهللا ! شيء عجيب .  الشيخ :
  هؤالء أكثر واحدة من اإلحدى عشر أكثر واحدة صار هلا مسلمة سنتني ونصف .  السائل :
  إحدى عشر ماذا ؟  الشيخ :
  خصني رجلني واحد منهم طلع يدرس على أملانيا والثاين أخذ بعثة . إحدى عشر مسلم ، وفيه ش السائل :
  ماذا الحظتم من سبب إسالمهم ؟  الشيخ :
أول شيء كان فيه منهم من كان ملحًدا ، وكان من كان نصرانيًا ، منهم نصراين متزمت ومنهم ملحد ،  السائل :

من أصًال بوجود اهللا سبحانه وتعاىل ، عرضنا عليهم فكانت دعوة النصراين أسهل منها إىل دعوة امللحد مبا أنه يؤ 
فيلم مناقشات أمحد ديدات ودكتور شورش ، وشرحنا هلم إياها ، وفسرناها هلم ، هذه كانت يف سبب إسالم 
ثنتني منهم ، ومنهم من جاء على احلصة وشرحنا هلم الديانة ، ومنهم من امللحدين كان املشكلة توجد يف إثبات 

انه وتعاىل ، وملا صارت عملية اإلثبات واقتنعت وصار شوي شوي تقتنع يف خالل كم شهر وجود اهللا سبح
  أسلمت احلمد هللا ، وبعد ذلك حتجبت أول مسلمة مث حتجبت وراءها الثانية بأسبوع مث حتجب الكل احلمد هللا . 

  ما موقف أقوامهم ؟ يعين ال يزالون يف النصرانية أو يف اإلحلاد ؟  الشيخ :
أقوامهم يا شيخ ، لدرجة عدم االطالع فيهم ملا يشوفوهم أو أنا أكون ماشي مع زوجيت متحجبة  : السائل

يفكرون أول شيء ما نعرف حنكي جمري ، يقولون شوف ما هلا شعر صلعاء فالبسة على رأسها ، أو بيحكوا 
  هذه راهبة ما بيعرفوا أصًال شغلة اإلسالم . 

  كاألنعام بل هم أضل .   الشيخ :



مرة وقفوا واحدة من املتحجبات يف الشارع سألوها ، أن هل هذا لباس قومي ؟ قالت : ال ، دين ، ما  ائل :الس
هو الدين ؟ الدين اإلسالم ، قالوا : هل لنا أن نسلم أم أنه فقط ألشخاص معينة ؟ اليهودي بأصله يكون 

على احلصة وروحنا زرناهم على بيتهم  يهودي ، فألنه رجل بعدين ، حكيت له طبًعا هو للكل ، فجاءوا وزارونا
، ورجل كان مطلعا جدا وعنده كتب وعنده أشرطة ، وعنده ، الشغلة الوحيدة اللي كانت ما واصلة هلم اإلسالم 

  . ...؛ ألنه ما كان فيه قرآن ، ما فيه 
  ما عنده مصادر يعين .  الشيخ :
  ه أسلم . ما عنده مصادر ، واحلمد هللا على وجه وأخربين أن السائل :
أنا قصدت بسؤايل السابق يعين فيه عداء ملا يشوفوا بعض البنات بعض النساء أسلموا خيالفوا تقاليدهم  الشيخ :

  ، وعادام ، ولكن ما يف حرية كما يزعمون . 
ما يف حرية يا شيخ ، حنن عندنا إمكانياتنا أن هؤالء البنات جنلسهم بدون عمل يكون أفضل ؛ ألنه  السائل :

  الً مشاكلهم كلها بتكون يف العمل . أص
  من االختالط ؟  الشيخ :
معظم املشاكل ال تكون من الرجال ، من النساء العامالت هناك ؛ ألن النساء العامالت هناك أكثر  السائل :

  نسبة من الرجال ، ما يقارب من السبعني ، اخلمسة وسبعني باملائة ، فمضايقات عليهم يعين . 
  ما فيه حرية ؟  يعين : الشيخ :
  ما فيه .  السائل :
  طيب ، اللي تسلم كيف تعيش يف بيت أهلها ؟  الشيخ :
بتعيش يف بيت أهلها ، أهلها إذا كان يف صعوبة وإىل اآلن ما واجهتنا إال حادثة واحدة يف بودابست يف السائل :

أهلها وسكنها ، أما إىل اآلن  العاصمة ، وهناك احلمد هللا فيه شاب مسلم مع زوجته ما قصر ، طلعها من عند
  احلمد هللا ما يف مشاكل ، أما بالنسبة ألهاليهم إىل حد اآلن ما فيه مناقضات شاذة . 

  احلمد هللا طيب شو عندك غريه ؟ الشيخ :
فيه سؤال بالنسبة للعادة الشهرية ، سألونا عنها وحكوا أنه يف أول يوم جتي بيكون تقريًبا  لون الدم مش  السائل :

صايف ، إمنا بين تقريًبا ، فعندها جيب قطع الصالة ، قطع الصوم ، فيه منهم يكون لفرتة أربعة مخسة أيام يأيت دم 
نفس الدم ، وبعد ذلك بأربعة أيام يكون فيه دم أمحر ، وبعد ذلك يقطع ، يعين العملية تقطع إحدى عشر يوًما 

  اثنا عشر يوماً ، فما العمل ؟ 



ما ترى الدم ، وهذا الدم يأيت عادة بانتظام كل شهر ، فتعترب جمرد أن ترى هذا الدم  العادة هذه جمرد الشيخ :
تعترب حائًضا ، وطبيعة هذا الدم اللي نعرفه حنن قراءة ومساًعا أن الدم أول ما يأيت يأيت دم أمحر قاين غامق وليس 

عكس ، عكس ما ذكرت أنت ، لكن فاًحتا ، ويستمر أيام هكذا كل ما استمر كل ما بدأ يصري لونه فاتح ، وال
على كل حال هذا ليس له عالقة بالناحية الشرعية  الظاهر ختتلف باختالف طبيعة بنية احلائض ، املهم حينما 
ترى هذا الدم دم احليض ، تستمر حائًضا ال تصلي وال تصوم حىت ترى ما ُيسمى بلغة الشرع بالقصة البيضاء ، 

بيضاء ، والقصة البيضاء تسمى يف لغة العامة بالطهر ، وهذه نتيجة طبيعية فتستمر حائًضا حىت ترى القصة ال
إىل آخره ، حىت يظهر مادة بيضاء ،  ...الستمرارية الدم األمحر القاين بتنظيفها يصري حنو القيح والصديد وا وا 

فهذه عالمة الطهر ،  يعين تضع القطنة ما يظهر عليها ذلك الدم سوءا كان من اللون األمحر القاين أو الفاتح ،
أما األيام فليس هلا حتديد ، ختتلف من امرأة إىل أخرى ، وبعبارة أخرى فقهية ليس للحيض حد أقل وأكثر ، 
فبعض النساء قد يرين الدم ساعات من النهار مث ال شيء بعد ذلك ، وكثريات منهن يرى سبعة ، مثانية عشرة 

  احليض ، لعله وضح اجلواب ؟ إىل آخره ، فهذا هو نظام العادة هذه يف ...
  نعم . السائل :
سألونا بنات بالنسبة لتنظيف شعر اليدين أو شعر الرجلني ، هل جيوز استخدام ما يسمى بالعقيدة أو  السائل :

  بالدهونات أو احللق ؟ 
و قال يف ال احللق وال النتف ، ألن الشرع حّذر أشد التحذير من تغيري ما مل يأذن اهللا بتغيريه ، أ الشيخ :

( قص فذكر مثًال :  ( عشر من الفطرة )يف احلديث اآلخر :  ( خمس من الفطرة )احلديث الصحيح : 
فهذه أشياء خلقها اهللا وأذن  ( وحلق العانة )هذا نتف مأذون به  الشارب ، وإعفاء اللحية ، ونتف اإلبط )

أذن بقص الشارب ومن طرف الشفه ، وليس بالتصرف فيها يف حدود معينة ، مثًال مل يأذن حبلق اللحية ، لكن 
حبلقه كما يفعل بعض الصوفية ، كذلك مثًال كل إنسان ينبت له عادًة شعر حتت اإلبطني وهناك يف العورة ، 
فأذن بتغيري هذا الشيء ، بل وجعل هذا التغيري من الفطرة ، نتف اإلبط وحلق العانة ، قص األظافر كذلك ، 

األشياء اليت اعتربها الشارع احلكيم من الفطرة ، هل يعين بأا أمور واجبة ؟ أم  واختلف العلماء يف حكم هذه
  املسلم خمّري فيها وال جيب عليه تطبيقها لكن األفضل أن يطبقها فإن مل يفعل فليس آمثًا ؟ يف املسألة قوالن

ا سنة ، وأنا ال أتصور منهم من يقول بالوجوب ، وهذا هو احلق الذي ما به فيه خفاء . ومنهم من يقول بأ
مسلًما يفكر فيما يقول فيتصور مسلًما يعيش من يوم أن بلغ سن التكليف وذلك يظهر إلمارات وعالمات كثرية 
بالنسبة لسن البلوغ ، بعضها ظاهر أحيانًا وبعضها خفٌي ، الظاهر مثًال صوت الغالم يصري جهوري حينما يبلغ 



ح يف الداللة على البلوغ هو نبات شعر العانة ، ولذلك جاء يف السنة سن الرجال ، أما الشيء اخلفي وهذا أوض
الصحيحة أن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ، ملا حارب يهود بين قريظة ونصره اهللا تبارك وتعاىل عليهم ، 

يه وسلم وهو فنزلوا على حكم سعد بن معاذ األنصاري ؛ ألنه كان حليفا هلم ، فجاء سعد إىل النيب صلى اهللا عل
جريح على دابته ، كان قد أصيب يف أكحله يف عدده ، جاء ليحكم بني النيب صلى اهللا عليه وسلم واليهود ، 
حيث رضوه حكًما ، فحكم بأن يُقتل رجاهلم وُتسىب نساءهم وأطفاهلم ، قال أحدهم تعرف امسه الصيب من بين 

لتكليف حىت يُلحق بالرجال فيقطع رأسه أو يلحق قريظة الذي جني من القتل ، ما عرفوا هل هو بالغ سن ا
فكشفوا عن عورته ، فما وجدوه أنبت فنجا من القتل ، وصار  ...بالنساء السبايا ألنه مل يبلغ سن التكليف ؟ 

  مسلًما ، ويروى احلديث اآلن عنه ، نسيت امسه فالن القرظي . 
  حممد بن كعب ؟  السائل :
فهذا الشعر الذي أنبته اهللا عّز وجّل يف ذلك املكان حلكمة مسعتم آنًفا شيئا ممكن يكون هو ، الشاهد  الشيخ :

منها ، جعل من الفطرة حلقها ، فأنا ال أتصور إنسانًا يفكر يف عاقبة قول من يقول هذا احللق هناك وذاك النتف 
وبدأ شعر إبطيه ينبت هنا هو سنة إن فعل أُثيب ، وإن ترك مل يأمث ! كيف نتصور ولد من يوم بلغ سن التكليف 

ويطول ، وشعر عانته كذلك حىت ميوت سن الستني أو السبعني ، يكون صار له حلى بدل حلية واحدة ، حليتني 
حتت اإلبطني ، وحلية أطول ما تكون هناك ؟ ! ليس من املعقول هذا الكالم ! يضاف إىل ذلك صورة أخرى من 

أظافره وما قصها أبد احلياة ، هذا صار وحش وليس إنسانًا ! الفطرة قص األظافر ، فلو قيل إن هذا سنة فرتك 
فيكفي تصور هذا القول أن حنكم بأنه باطل ، ولذلك أنا قلت أكثر من مرة هناك حكمة إجنيلية ، يذكرون يف 

( أنه اإلجنيل بأن عيسى عليه الصالة والسالم ، كان يعظ ويذكر حواريه ذات يوم ، فكان من مجلة ما ذكر هلم : 
، قالوا : يا روح اهللا ،   ( ويأتي أنبياء كذبة )، يعين نبينا صلى اهللا عليه وسلم ،  يأتي النبي الصادق أحمد )س

فأنا هذه احلكمة استفدت منها يف بعض  ( من ثمارهم تعرفونهم )كيف نعرف الصادق من الكاذب ، قال : 
مميزًا للراجح من القولني على املرجوح ، فهنا مثًال فيه املسائل اخلالفية ، أعترب مثرة القول من خري أو من شر دليًال 

اختلفوا منهم من قال يعين واجب ، منهم من قال ال ،  ( عشر من الفطرة )أو  ( خمس من الفطرة )قوالن : 
سنة ، إن فعلت أثبت وإن تركت فال شيء عليك ، كيف هذا يعقل ؟ ! وهذا سيصبح وحًشا فيما له مل يفعل ،  

رجل األعرايب الذي تعرفون كلكم قصته ملا جاء للنيب صلى اهللا عليه وسلم وسأله عما فرض اهللا كذلك كان ال
إىل آخره ، ويف كل واحدة يقول يا رسول اهللا هل علّي  ...عليه ، فذكر له مخس صلوات وشهر صيام رمضان 

( أفلح الرج ن وال أنقص ، قال : قال : واهللا يا رسول اهللا ، ال أزيد عليه ( ال ، إال أن تطوع )غريهن ؟ قال : 



  .  إن صدق ، دخل الجنة إن صدق )
فإًذا لو فرضنا أن إنسانًا عاش يف اإلسالم ال يقوم إال بالواجبات ، نقول جزاه اهللا خري ، وإن شاء اهللا يستطيع أن 

ل هذا اإلنسان الذي يقوم بكل الواجبات اليت أُمر ا ، وينتهي عن كل احملرمات اليت ُي عنها ، فهل يُعقل مث
آل على نفسه أال يزيد على الفرائض أن يرتك هذه السنن الفطرة اليت يسميها الفقهاء ، فيعيش كأنه حيوان من 

( من ثمارهم احليوانات أو كالقط وهناك شعر من أقبح املناظر ! ما أتصور أن يقول به إنسان ؛ إًذا هذا 
لفطرة أن يبقى اإلنسان نظيًفا مجيًال ، إنسانًا اصطفاه اهللا عّز وجل  مثرة القول بوجوب القيام بسنن ا تعرفونهم )

كما مسعتم يف اخلطبة ، اصطفاه على ما خلق ، وفضله على كثري من خلقه تفضيال ، فال يعقل إًذا أن يكون 
  القول اآلخر بأنه سنة صوابًا ، بل هو خطأ . 

من سنن الفطرة تغيري بعض األشياء اليت خلقها اهللا عّز لقد ابتعدنا قليًال عما كنا يف صدده ، اللي نقول بأن 
وجل كهذا الشعر النابت يف اإلبطني ، وحنو ذلك مما سبق احلديث عنه ، لكن تغيري أشياء أخرى مل يأذن اهللا ا 
 فهذا ليس من الفطرة ؛ ألننا نقول إذا كان هذا من الفطرة كان ذكر ذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، هذا أوالً 

 .  
وثانًيا قد حّذر أمته أشد التحذير من تغيري خلق اهللا عّز وجل دون إذٍن منه ، حنن بدءنا بالقول باحلديث عن 
الفطرة ألننا نقول هذا خلق اهللا ، ومع ذلك أمر اهللا بتغيريه ، قص األظافر تغيري إىل غري ذلك مما ذُكر آنًفا ، 

نامصات والمتنمصات ، والواشمات والمستوشمات ، ( لعن اهللا الولكنه على العكس من ذلك قال : 
 ( المغيرات لخلق اهللا للحسن )قال تعليًال هلذا احلكم الشديد  والواصالت والمستوصالت ، والفالجات )

إذا عرفنا هذا احلديث رجعنا إىل سؤالك هل هناك رخصة للمرأة املشعرانية ينبت شعر كثيف على ساقها أو على 
( لعن اهللا هلا بأن تنتف وتنمص هذا الشعر ؟ نقول : ال ، ألا تدخل حتت هذا احلديث ذراعها ، هل يُرخص 

ملاذا  ( المغيرات لخلق اهللا للحسن )كأن سائًال يقول ملِِ يا رسول اهللا ؟ قال :   النامصات والمتنمصات )
  نعم . ...تنتف شعر زراعها ؟ ملاذا تنتف شعر ساقها ؟ جتمًال وحتسًنا ، هنا بعض ال أقول 


